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  192-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:26. ( المؤذنين و المساجد أئمة أجرة عن الك�م تتمة - 1

  ) 00:03:05. ( الصحيحين في الضعيفة ا/حاديث - 2

  ) 00:05:21(  المحلق؟ الذھب في فتواه عن الشيخ تراجع ھل - 3

  ) 00:05:44(  ؟. مقبل الشيخ أنه عنكم جاء وھل ، ا/لباني الشيخ بعد الحديث في إليھم يرجع الذين ھم من - 4

  ) 00:06:30(  ؟ الدين سب من حكم ما - 5

  ) 00:06:40. ( المساء و الصباح أذكار وقت - 6

  ) 00:07:09(  ؟. الفاتحة قبل مرتفع بصوت البسملة حكم ما - 7

  ) 00:07:20(  ؟ سنة ا/بيض الثوب ھل - 8

  ) 00:07:30(  ؟.معينة كيفية لھا وھل المعانقة حكم - 9

  ) 00:11:30(  ؟ اNمام متابعة حكم -  10

  ) 00:33:16. ( وسلم عليه هللا صلى النبي على الص�ة صيغة -  11

 الفعل بھذا آثم أنا فھل ، الس�م عنه فقطعت ، يرد ف� عليه فأسلم ألقاه صرت تفرقنا أن وبعد مناقشة شخص وبين بيني جرى -  12

  ) 00:34:58(  ؟.

  ) 00:35:52(  ؟. الصوفية عن الشيخ قالھا لكلمة الط�ب أحد فھم الشيخ تصحيح -  13

  ) 00:38:46(  الزحف؟ من فارا يعد ھل أفغانستان من يرجع من -  14

  ) 00:40:00. ( باNشارة الس�م -  15

  ) 00:44:00. ( الكتابي على الس�م رد -  16

 ) 00:51:00(  ؟. معينة آيات فيھا ورد وھل الرقية عن الك�م -  17
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

يا عمر ( : يا رسول اهللا أعطيه إىل من هو أوىل به مين فيقول له الرسول عليه السالم : فأقول : فأقول  :الشيخ 



يعين إذا كنت غنًيا  )ه اهللا إليك ما آتاك اهللا من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنه رزق ساق

عنك فخذه متوله امتلكه مث تصدق به يكتب له أجر الصدقة، وقد جاءك ونفسك غري مشرفة إليه ، فاحلقيقة 

هذه مسألة مهمة جًدا ، أن إنسان موظف وغين عن راتبه فهو يستعف عنه كما استعف بعض الصحابة ومنهم 

متلكه ما دام نفسك غري : ما هو أفيد له بالنسبة لآلخرة ، فقال له  عمر ، لكن الرسول عليه السالم وجهه إىل

مشرفة إليه ، مث حوله إىل غريك بطريق اهلبة أو الصدقة وما شابه ذلك ، ومما ينبغي أن يراقب هذا املوظف نفسه 

ألخرى أن وإخالصه أال ينصاع مع سائر املوظفني يف ظاهرة كنا نشاهدها يف سورية ، وما أستبعد يف البالد ا

تكون هذه الظاهرة موجودة أيًضا ، وإن كنت بعد مل أشهدها ، كانت هناك يف بعض احلكومات اليت دارت على 

  سورية خترج مظاهرة ويف مقدمتها الذين يسموم إيش ؟ املشايخ يعين شو يسمون ؟

  .رجال الدين  :السائل 

هم ، هذا إعالن كالراية أن دول اجلماعة ال يبتغون  شو ليش تظاهروا ؟ يطلبون من الدولة أن ترفع رواتب :الشيخ 

بوظائفهم وجه اهللا عز وجل وإال لقنعوا مبا  أوتوا ، لذلك على كل مسلم قد كلف مبثل هذه الوظيفة احلساسة أن 

  .يراقب قلبه وأال يتورط فيأخذ ماًال أجرًا وليس راتًبا أو تعويًضا ، أظن هذا جواب عن سؤال يا أستاذ 

  ...هنا شيخنا أخونا من أفغانستان  :السائل 

  أهًال وسهًال  :الشيخ 

  

  

  كم حديث ضعيف يف البخاري ؟  :السائل 

  .ال أ علم  :الشيخ 

  .ومسلم  :السائل 

ال أعلم ، ألنه مل يوجد أحد تتبع األحاديث الضعيفة يف الصحيحني تتبًعا ائًيا ، هناك الدار قطين مثًال  :الشيخ 

ري حنو ثالثني حديث ، ولكن مل يسلم له ذا العدد ، وشخصًيا أنا ال أجد من الوقت انتقد من صحيح البخا

ما حيملين على مثل هذا العمل وهو حصر األحاديث الضعيفة يف البخاري ، ألن ما حناط به من أحاديث 

حاديث أو ضعيفة باملئات بل باأللوف أهم أن نشتغل ا من أن نأيت وندرس الصحيحني لنستخرج منها مخسة أ

  .ال أعلم اجلواب : عشرة أحاديث ، ولذلك قلت 

  هل يا شيخنا تراجعت عن أي شيء كتبته يف كتبك ؟ :السائل 



  و هل أنا معصوم حىت ال أتراجع ؟ :الشيخ 

  .الشيخ تراجع عن كذا تراجع عن كذا : ال ، مسعنا كثري من األخوة يقولون  :السائل 

ال معىن له ، لكن لو سألت فقد أعطيتك اجلواب ، الذي ال يرتاجع معناه هذا سؤال األول سؤال يعين  :الشيخ 

متعصب ، لكن لو سألت عن سؤال حمدود ممكن أقول لك تراجعت أو ال ، أو هل تراجعت ؟ لقد تراجع من 

  : هو  أعلم مين و أسبق مين وأقدم مين و إىل آخره وجعل ذلك من فضائلهم ، وحنن نتشبه م كما قيل 

  "وا إن مل تكونوا مثلهم                          إن التشبه بالكرام فالح فتشبه" 

  لذلك ينبغي أن يكون سؤالك حمدوًدا ، أما ذا اإلطالق فال معىن له 

  

  

  مثل مسألة الذهب احمللق ؟ :السائل 

  .كذب ما تراجعت بل ازددت إميانًا ، الذهب احمللق   :الشيخ 

   عصرنا هذا ومن هم ؟طيب كم حمدث يوجد يف :السائل 

اهللا يهديك على هذا السؤال ، أحلقه بسؤالك األول ، وهل أنا أحطت مبن على وجه األرض من علماء  :الشيخ 

  و من متخصصني 

  

  طيب أي رجال متمكنني يف احلديث بعدك نرجع إليهم ؟ :السائل 

  كتبهم ؟  ترجع إليهم ، اهللا أعلم م  هل رأيت كتبهم هل رأيت شيًئا من :الشيخ 

  .قرأنا بعض الكتاب للمشايخ املوجودين كالشيخ ناصر الدين  :السائل 

  .مثًال ، كويس  :الشيخ 

أنه أعلم الناس فيما : لعل سؤال األخ هذا أصله ما مسعناه من بعض الناس يتناقل أن الشيخ يقول  :السائل 

  أعرف الشيخ مقبل ما  ندري صدر منك هذا أو ال ؟

  قول لكن كما مسعت أقول ال ، ما أ :الشيخ 

  

  ؟ ...ما حكم سب الدين أو سب  :السائل 

  . حرام ، ومن استحل ذلك بقلبه فهو كفر  :الشيخ 



  

  

  مىت موعد أذكار الصباح ومىت موعد أذكار املساء ؟ :السائل 

  .أذكار املساء بعد العصر وأذكار الصباح بعد الفجر  :الشيخ 

  أذكار املساء بعد املغرب ؟: لى هذا ، حنن مسعنا يف أفغانستان أنك قلت طيب ما هو الدليل يا شيخ ع :السائل 

  .ال ، بعد العصر  :الشيخ 

  .طيب والدليل على هذا  :السائل 

  . ألن املساء لغة يبدأ بعد العصر  :الشيخ 

  

  ما حكم البسملة بصوت مرتفع يف الفاحتة بالنسبة لإلمام اجلهر ا ؟ :السائل 

  . السنة ، بل السنة الصحيحة اإلسرار ا وعدم اجلهر مل يثبت يف :الشيخ 

  

  

  طيب وهل الثوب األبيض سنة ؟ :السائل 

  سنة  :الشيخ 

  

  

  العناق املعانقة يعين اثنني أو ثالثة ومن أي جهة يبدأ ؟ :السائل 

  كيف اثنني أو ثالثة ؟  :الشيخ 

  ة وهذه اجلهة واجلهة األخرى ؟العناق ثالثة يعين هذه اجله: ألن بعض األخوة يقولوا  :السائل 

ال ، هذا ما له أصل ، لكن املعانقة ليس هلا نظام ، لكن التزام نظام معني فيها إحداث يف الدين ما ال  :الشيخ 

أصل له ، واملعانقة ال جتوز أن تتخذ عادة كاملصافحة ، وإمنا جتوز بعد غياب طويل وشوق كثري ، أما ناس هلم 

  .دات وتقاليد ال ينبغي التزامها خشية أن تصبح مع بعض الناس سنة يعين صفات معينة هذه عا

  .حنن نعلم أن البدع يف العبادات  :السائل 

  .نعم عرفت فالزم  :الشيخ 



إا حمدث يف الدين التزام نظام معني حمدث يف الدين ، أنا : فاملعانقة من العادات فيما نعلم ، وقلت  :السائل 

  يف التوفيق بني تلك وهذه ؟فهمت أنه بدعة يعين ، فك

  ما الذي فهمت أنه حمدث يف الدين املعانقة أو الكيفية ؟ :الشيخ 

  .التزام شيء معني بالنسبة للمعانقة  :السائل 

عرفت فالزم ، لكن التزام شيء يوهم أنه من الدين فهو إحداث يف الدين ، فال : التزام ، أقول لك  :الشيخ 

ن تثبت على ما تعرفه وبني ما مسعته آنًفا من أن التزام شيء مل يأت يف الشرع هو تعارض بني ما تعرفه وأمرت بأ

  .إحداث يف الدين أنت معي ؟ تعلم موضوع الطنطاوي عمر 

  .يعين حينما نلقى إنسانًا خامتة  :السائل 

  .ما أجبتين ، موضوع تنبأ هنا  :الشيخ 

  .ائذن يل ذه الكلمة  :السائل 

  . هاا جزاك اهللا خري :الشيخ 

  حينما نلقى إنسانا ونريد أن نعانقه ماذا نفعل حىت ال نقع يف البدعة ؟ :السائل 

سبق اجلواب عن هذا أن املعانقة مل تشرع إال بعد فراق طويل وهذا منصوص عليه عن الصحابة أم   :الشيخ 

ا أخريًا يف حديث أيب التيهان كانوا إذا تالقوا بعد سفر تعانقوا ، وثبت يف حديث أو لنقل عبارة أدق ثبت لدين

أنه ملا لقي الرسول عليه السالم يف دراه وقد كان هو خارًجا عنها فلما فوجئ بأن الرسول يف داره عانقه وأقره 

الرسول على ذلك ، فأضفنا إىل علمنا السابق  جبواز املعانقة بعد سفر الذي فهمناه من عمل الصحابة ، أضفنا 

ظروف عارضة واضح اجلواب ؟ كويس ، وأعود أؤكد ما قلت آنًفا ، فاملعانقة يف هاتني  إىل ذلك جواز املعانقة يف

أن هذه معانقة مثل تقبيل يد العامل ، لكن إذا انقلبت املعانقة إىل أا يعين : الصورتني جائز شرًعا ، و أنا بقول 

إلحداث يف الدين  واضح ؟ احلمد عادة وأا ملتزمة كتقبيل  يد العامل إذا صارت كذلك دخلت يف باب إيش ؟ ا

  . هللا 

  

أن الذي يصلي خلف املذهب احلنفي واإلمام احلنفي يصلي ويتبع اإلمام ، فهل : يا شيخ أنت قلت  :السائل 

  املقصود باإلتباع أنه ال يرفع يديه أو ال يضع يديه على الصدر أو ال حيرك أصبعه يف التشهد ؟

  .ي يفعل كما يفعل اإلمام احلنف :الشيخ 

  طيب ما الدليل على هذا ؟ :السائل 



  . )إنما جعل اإلمام ليؤتم به (  :الشيخ 

  ولكن لفظ احلديث مش على التكبري والركوع واالعتدال والتأمني أم ؟ :السائل 

تعين بسؤالك هذا األخري أن احلديث يعين تفهمه أنه يعين احلصر فقط إتباع اإلمام يف هذه األمور فقط  :الشيخ 

  .نت تعين هذا فأنت واهم ، وإن كنت تعين غري ذلك فلعلي أفهمه منك ؟ إن ك

  .كنت أعين هذا   :السائل 

  .أعين هذا ، طيب إذا كنت تعين هذا فأنت أول من خالفت ما يعين  :الشيخ 

  كيف يا شيخ ؟  :السائل 

كع فاركعوا وإذا قال إنما جعل اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ر ( : أحسنت ، احلديث يقول  :الشيخ 

ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائًما فصلوا قياًما وإذا صلى : سمع اهللا لمن حمد فقولوا 

، هذه ست أشياء ذكرها احلديث ، فإذا كنت تعين كما قلت لك وأكدت  )جالًسا فصلوا جلوًسا أجمعين 

بأنك أول من خيالف ما : كورة يف احلديث فقد قلت لك قولك بأنك تعين أن املتابعة تكون يف هذه األمور املذ 

كيف ؟ اآلن يأتيك اجلواب ، إذا اإلمام سها عن التشهد األول وقام للركعة الثالثة تتابعه : قلت هو أنت ، قلت 

  أم ال ؟ 

  .أتابعه  :السائل 

  .مش مذكور يف احلديث هذا  :الشيخ 

  .ة يعين نعم ، طيب وإذا اإلمام كان يرتك الصال :السائل 

أنت أول خمالف ملا قلت ، أن نضع قاعدة وننطلق منها ، ألن : هذا يعين ، ألن أردت من قويل لك  :الشيخ 

أنت وأمثالك من املتحمسني إلتباع السنة بيظنوا أن إتباع اإلمام احلنفي اللي ما بريفع يديه هذا خالف السنة ، 

الف لركن ألن القيام ركن ، فإذا كان الرسول أمرنا مبتابعة لكن الذي وجد اإلمام يصلي قاعًدا فيجلس معه هو خم

اإلمام يف تركه للركن معذورًا فأوىل وأوىل أن يأمرنا بإتباع اإلمام يف صور دون ذلك معذورًا، وأتيتك مبثال تعرفه 

نة ، وهذا تتابعه ، وهذا من الس: وأجبت اجلواب الصحيح ، نسي اإلمام التشهد األول وقام وقف للثالثة ، قلت 

فيه نص خاص به ، ولعل هذا النص هو الذي يعين يسر لك سبيل اجلواب الصحيح ، مع أنه قد تأتيك بعض 

املسائل مبثل ما حنن يف صددها ليس عليها نص ، مع ذلك أنت مكلف باملتابعة ، اآلن نفرتض صورة وسئلت 

  تشهد بعد أن قام ماذا تفعل ؟ عنها مرارًا وتكرارًا ، إمام نسي التشهد األول فذكر فعاد إىل ال

  . التشهد األول وعاد إتباع اإلمام نعود معه أيًضا  :السائل 



  .أنت ما تقول إتباع اإلمام ما تفعل تقول أتابعه أو ال أتابعه شو الدليل ؟ :الشيخ 

  أتابعه ، على كالمي :السائل 

نصوص عليها ففعلت أنت فعليت وكالنا إذا جلأت معىن إىل احلديث الذي ومهت أنه خاص باألشياء امل :الشيخ 

خالص ، فأنت تشعر  )إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( مصيب إن شاء اهللا ، إيش فعلت فعلتك ؟ أخذت باملبدأ 

اآلن بأن املسلم الذي يريد أن يتفقه يف الدين يريد أن يبين على قاعدة ، يف هذه املسألة اليت حنن بصددها ما هي 

ال ختتلفوا عليه يف  )فال تختلفوا عليه ( ، فيه حديث آخر مهم جًدا )اإلمام ليؤتم به  إنما جعل( القاعدة ؟ 

ماذا ؟ أيًضا يف مسائل حمدودة ؟ ال ، يف كل شيء هو يفعله ليس عن عناد وليس عن استكبار وإمنا عن وهم أن 

إًذا استفدنا من هذا  )م به إنما جعل اإلمام ليؤت( هذا هو سنة هذا هو صواب ، حنن ال خنالف األئمة أبًدا ، 

ما ذكر يف احلديث هو : احلديث أجزاء كثرية غري األجزاء اليت جاء ذكرها يف متام احلديث ، وعلى هذا نقول 

ليس باحلصر وإمنا للتمثيل ، كذلك سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق ، إذا اإلمام صلى الظهر مخًسا قام إىل 

  ت ؟الركعة اخلامسة ماذا تفعل أن

  .نذكره  :السائل 

  تذكره فإن تذكر تبعه وإن مل يتذكر :الشيخ 

  جنلس :السائل 

  هل تابعته ؟ :الشيخ 

  .مل أتابعه  :السائل 

  مل؟ :الشيخ 

  .ألنه زاد عن الصالة  :السائل 

  هو زاد عن الصالة عمًدا وإال سهًوا ؟ :الشيخ 

  .ولكن ذكرته  :السائل 

  ال سهًوا ؟لكن معليش أسألك عمًدا و  :الشيخ 

  .سهًوا  :السائل 

  سهًوا هذا اجلواب ، كونك أنت ذكرته هل عرفت وكشفت عن قلبه أنه تذكر ؟  :الشيخ 

  .ال طبًعا  :السائل 

ولكنين ذكرته ، املهم أن تعرف أنك حينما ذكرته تذكر معك ، حينئذ : إًذا ماذا يفيد ؟ يفيدين قولك  :الشيخ 



لواحد منا أن يصل إىل االطالع على ما يف القلوب ؟ طبًعا لسنا صوفية  يصبح معانًدا فال يتابع ، لكن هل

هذه  )إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( : لنكشف ما يف القلوب ، إًذا ملاذا خالفته ؟ ألنك لست متشبًعا مببدأ قوله 

ك يف واحدة ، وهناك أخرى ولعلها نص باملوضوع وإن كان بعض املخالفني هلذا النص أجابوا عنه ، هنا

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوًما : الصحيحني من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  قال 

صليت مخًسا ، فسجد سجدة : ال ، قال له : الظهر مخًسا فلما سلم قيل له عليه السالم أزيد يف الصالة ؟ قال 

هنا حنن نوجه سؤاًال   )فإذا نسيت فذكروني  إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون( : للسهو مث سلم مث قال 

وهو ملاذا أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم اتبعوا الرسول يف هذه الزيادة الركعة اخلامسة على الظهر ؟ يف 

إنما جعل اإلمام ليؤتم ( : الذي أتبناه أنا ألم يتبنون أكثر منا ما مسعوه من نبيهم مباشرة :علمي هناك جوابان 

فهموا من هذا احلديث وجوب متابعة  )وإذا صلى جالًسا فصلوا جلوًسا أجمعين (  آخر احلديث يف )به 

اإلمام حىت فيما لو وقع قصًدا بطلت الصالة ، ألن الذي يصلي جالًسا فريضة وعلى قادر على القيام صالته 

سلم عريب أو عنده سليقة يفهم كل م )وإذا صلى جالًسا ( : باطلة ، فلما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

صل قائًما فإن لم تستطع فقاعًدا فإن ( عربية أنه معذور ، ما يعين املتعنت املكابر املخالف للشريعة أي العاجز 

ملا فهموا منه أن الشارع احلكيم أوحى إىل نبيه الكرمي أن يبني للناس أنه جيب على  )لم تستطع فعلى جنب 

بعة مطلقة سواء أخطأ فيما لو تعمده بطلت صالته أو فيما كان دون ذلك ، ألن املقتدين أن يتابعوا اإلمام متا

  .تفقهوا هذا الفقه وفوجئوا بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  صلى مخًسا تابعوه هذا قول 

م  تابعوه ألم كانوا يف زمن ملا ينتهي الشرع بعد ، فه: وهذا عندي مرجوح بطبيعة احلال قالوا : القول الثاين 

ميكن أن يكون دار يف خلدهم ويف ذهنهم أنه ميكن أن يكون نزل شرع جديد ، فالظهر كانوا يعرفونه أربًعا 

فيمكن أن يكون صار مخسة ، ولذلك تابعوا الرسول عليه السالم ، هذا يف احلقيقة ميكن أن يقال ، لكن األمر 

ين ، بينما األمر األول فيه عندنا نص ، وثانًيا األول أرجح ألنه هذه خاطرة ما فيه عندنا إال احتمال إمكان يع

وهذا أمر هام جًدا جًدا ، وجدنا أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ومن تبعهم بإحسان قد طبقوا النص 

العام يف قضية أخطر بكثري من الصالة الرباعية صليت مخاسية ، يف صحيح البخاري أن والًيا من والة بين أمية 

لوليد تذكرون معي الوليد بن عقبة ممكن يكون كذلك ، صلى بالناس وفيهم الصحابة والتابعون لعله عقبة بن ا

أزيدكم ، ما أحد منهم أعاد الصالة ليه ؟ ألن : صلى  الصبح أربًعا مش ثالثة أربع ركعات مث ملا سلم قال 

ن عن سهو فهو غري مؤاخذ فهو يتحمل مسئولية األخطاء اليت يقع فيها إن كا )اإلمام ضامن ( : الرسول قال 

عند اهللا ، وإن كان عن عمد لكن املقتدين ال يعلمون ذلك فهو إًذا ضامن ، فإًذا حنن نتبع اإلمام يف كل كبري 



وصغري خمالف فنعتربه من السنن بل والواجبات ما دام مل يتبني لنا أنه يقصد النكاية بالصالة ، أما أن هذا مذهبه 

  .زيد الفرقة فرقة وحنقق كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم  بعامة ذلك خري وأبقى وهو  عندنا خمطئ فنحن ال ن

بالنسبة ألخذ املذهب احلنفي يسرعون يف الصالة يعين ال يتم الركوع والسجود وال بني السجدتني وال  :السائل 

  بني الركوع نتابعه أيًضا ؟

  .ي أخذت اجلواب ، ما بدك تتابعه ما تصلي معه يا أخ :الشيخ 

  .أنت كافر ووهايب : كيف أصلي هناك ، أنت جتاهد معه إن مل تصل معه يقول   :السائل 

  .إًذا هذا الدرس يفيدك متاًما  :الشيخ 

طاملا يسرع يف الصالة  )صل فإنك لم تصلي ( يف نص احلديث اللي هو حديث املسيء صالته  :السائل 

  ؟فصالته تكون باطلة فكيف الواحد يتبع اإلمام فيها 

  .إحنا انتهينا من هذا كله  :الشيخ 

  ال جتاهد :السائل 

  أنا أقول لك ال جتاهد :الشيخ 

يعين إن مل تصل معهم فال تعيش معهم ، ألن حنن هناك يف أفغانستان جتد األئمة اللي يئموا الناس  :السائل  

  .هم مولوية هم أحناف 

  .صل يا أخي ما أقول لك ما تصلي : أنا بقول لك  :الشيخ 

  .الصالة شيء وهذا شيء  :السائل 

املسألة أهم من القنوت ، أنا عم أقول لك صل خلفه ، واحتجاجك حبديث املسيء يف صالته هو  :الشيخ 

احتجاج يف حمله ، لكن هل هو هذا اإلمام الذي تصلي خلفه يعين ال يطمئن يف الصالة نكاية باالطمئنان يف 

  ال هيك هو مقتنع أن هذه الصالة جائزة ؟الصالة وبالتايل نكاية يف احلديث ، وإ

  .ال ، هو مذهبهم هكذا أم ال يطمئنون يف الصالة  :السائل 

هل هو يستعجل يف الصالة وال يطمئن : ال تطل يف اجلواب قل خري الكالم ما قل ودل ، أنا أقول لك  :الشيخ 

  فيها نكاية يف احلديث وإال هذا مذهبه ؟

  .هذا مذهبه  :السائل 

  .بس هذا اجلواب ، ما تقول تضيع لنا الوقت  :خ الشي

  .ولكن يعلم السنة  :السائل 



فيه غريك بده يسأل هون وهون ال تضيع علينا الوقت ، املهم اية املطاف فهمت القاعدة ، القاعدة  :الشيخ 

مقتنع ذا الرأي ، تأمرك أال تنظر إىل رأي اإلمام املخالف لك ، لكن تنظر إىل رأي اإلمام هل هو متعمد أو هو 

فإذا عرفت أنه مقتنع فأنت ما عليك مسئولية إذا هو أساء الصالة ، أما إذا عرفت أنه متعمد ومكابر ويعرف 

  .ال تصل خلفه : السنة وحييد عنها حينئذ نقول لك 

ت ، يعين وإن أدى الغرض أن حنن نرتك اجلهاد يف هذا املكان ، يا شيخ هناك األفغان غري ما تسمع أن :السائل 

هناك يف اخلندق كله يصلي على املذهب احلنفي إذ مل تتبعه تصلي معه الصلوات تأخري الصالة وتقدمي الصالة  

  .كما يفعلون ، يعين مثًال أخرنا صالة الصبح إىل قبل الشروق وأخرنا صالة العصر إىل قبل املغرب 

  .عكس ، أنت أخذت  املخرج يا حبييب أنت أخذت املخرج اآلن ، أنت تفرتض اآلن ال :السائل 

  .أفعل ما يفعل اإلمام ، إذا كان هو مقتنع مبا يفعل مش متكابر يعين : هو يقول لك اآلن  :الطالب 

  .طيب لو كان متكابرا  :السائل 

ليش عم تفرض الفرضية هذه ؟ أنت يف خندق واحد أما عجيبة هذه ، ليه تفرض الفرضية اللي ما أنت  :الشيخ 

وأنت أجبتين آنًفا بأن هذا يفعله وهو كراهة مش أنت اللي قلت هذا الكالم ؟ ملاذا اآلن تفرض مقتنع فيها ؟ 

فرضية حتول بينك وبني االستمرار يف اجلهاد مع هؤالء املبتلني بالتقليد ملاذا تفرتض فرضية معاكسة ملا تعتقد ؟ 

  تفضل يا أخ إيش عندك ؟

  . سؤال صغري بس حول املوضوع اللي هنا :السائل 

  .ال هو سأل  :الشيخ 

أن اإلمام لو صلى على مذهب أو خالف السنة أو خالف : االقتداء باإلمام يف الصالة  أنت قلت  :السائل 

األوامر اليت جاءت يف الصالة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم  فنحن نقتدي به فنحن مأمورين باالقتداء باإلمام 

باالقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم  كما كان يصلي ، فهل إذا خالف  واإلمام واملأمومني وكل األمة مأمورة

اإلمام السنن اليت فعلها الرسول صلى اهللا عليه وسلم  يف الصالة وجاء بأشياء ممكن أن تبطل الصالة يقتدي 

  املأمومني كذلك ؟

  أنت ساحمك اهللا تعيد البحث السابق ما أخذ جواب هذا السؤال ؟ :الشيخ 

  .أن اإلمام يأيت بأشياء : ممكن أنا أقول  :السائل 

ليس هذا أوانك ، أنا ما أسألك عما تقول أنا أسألك ما أخذت جواب هذا السؤال يف احلديث الذي  :الشيخ 

جرى بيين وبني األخ ؟ ألن بده يضيع الوقت اآلخر ، كل واحد يرفع أصبعه بده يسأل سؤال ، أنت اآلن تسأل 



بحث فيه وانتهينا منه طول بالك شوي ، شو أشكل عليك من الكالم اللي مسعته نفس السؤال الذي جرى ال

  إن كل املسلمني مأمورين بإتباع إيش ؟ هذا كالم صحيح ، هل مسعت منا خالفه ؟ : آنًفا ؟ أنت بتقول 

  .مسعت أننا نتبع اإلمام يف خمالفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم   :السائل 

ساحمك اهللا ، حنن  )إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( : نتبع اإلمام يف إتباع الرسول يف قوله  اهللا أكرب ، حنن :الشيخ 

واآلن  )إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( : نتبع اإلمام الذي أخطأ والذي ترك ركًنا أو نسي شيًئا تطبيًقا لقول الرسول 

  .وإال ال سيعود البحث الذي جرى بيين وبني األخ ، أنت تتبع اإلمام إذا أخطأ 

  يف أي شيء ؟ :السائل 

  يف األشياء اللي ذكرت سابًقا ، السهو هو خطأ ؟ :الشيخ 

  .خطأ  :السائل 

طيب ، فإذا واحد فيه عندك فكرة عنده يعين مذهب هو فيه خمطئ هو عند اهللا عز وجل صالته  :الشيخ 

  صحيحة وإال غري صحيحة ؟ 

  .اهللا أعلم ما أدري  :السائل 

أل هذا السؤال ما دام تدري شو وظيفتك ، إذا كنت ال تدري شو وظيفتك ، ملاذا ال تسأل طيب اس :الشيخ 

أليس هذا أحق أن تعلم أن رجل تبىن رأيًا وهو عند اهللا خطأ وتعبد اهللا على هذا اخلطأ صالته مقبولة عند اهللا عز 

لصحابة خمتلفون تعرف وال ما تعرف اهللا أعلم ، أنت  ما تعرف أن األئمة خمتلفون وا: وجل وال مرفوضة ؟ بتقول 

ما تعرف أن بعض  )إنما جعل اإلمام ليؤتم به ( ؟ إًذا أنت حتتاج إىل دروس عديدة حىت تفهم هذه املسألة  ، 

  إذا خرج حبور من الدماء وضوؤه صحيح ؟ : إذا خرج دم ينقض الوضوء وآخر يقول لك : األئمة يقول 

  .أعرف ذلك  :السائل 

  .لصواب ما هو ا :الشيخ 

  .هو أن الوضوء ال ينقض  :السائل 

  طيب ، ومس املرأة ينقض الوضوء وإال ال ؟ :الشيخ 

  ال اعرف :السائل 

  ما تعرف الصحيح اختلفوا وإال ال ؟ :الشيخ 

  نعم :السائل 

ية افرض ما شئت ، هذا اللي بيمس املرأة ما يتوضأ وكان مس املرأة ينقض الوضوء جينا اقتنعوا فهم اآل :الشيخ 



أنه اجلماع واآلخر فهم أنه مس ظاهري ، فهل يصلي هيك وإال يصلي هيك دول يعين  ))أو المستم النساء (( 

واحد منهم صالته مقبولة عند اهللا والثاين باطلة ؟ مث الرسول صلى اهللا عليه وسلم  قال ، وهذا اية الكالم ألنه 

مسعت هذا احلديث من قبل ؟  )طأوا فلكم وعليهم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخ( ما بينتهي 

شو معىن فلكم وعليهم ؟ أليس  )فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ( شو يكون عندك 

  معناها صالتكم صحيحة واخلطأ عليهم ؟ ايش عندك ؟ 

  

  

حممد وإال اللهم صل على  كيفية الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد األذان اللهم صل على  :السائل 

  حممد إىل آخر النص ؟

  .األفضل إىل آخر النص وجيوز االختصار  :الشيخ 

  يف القنوت نؤمن يف القنوت وراء اإلمام ؟ :السائل 

  .الدرس املاضي كايف يا أخي  :الشيخ 

مكم السباق ملا تقول شيخنا بالنسبة ملسألة الصالة على النيب أحد إخواننا من اجلالسني تذكر أثناء كال :السائل 

هل قولك عليه السالم كاف يف ذكر الصالة على النيب ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم  : عليه السالم فيقول : 

  فما هو اجلواب ؟ )رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي ( : يقول 

ا حقق الواجب ، لكنه إذا قال اجلواب إذا كان الذي قال عليه السالم كلما ذكر الرسول عليه السالم فم :الشيخ 

أحيانًا ذلك فال مانع من ذلك ، ألنه لو مل يقل لو ذكر الرسول عليه السالم عشر مرات يف الس الواحد وصلى 

عليه مرة واحدة  مث مل يعد إىل الصالة عليه وال السالم عليه فهو ليس بآمث ، ألنه ليس بالواجب عليه يف الس 

  .نيب كلما ذكر ، إال إذا تعددت االس الواحد أن يصلي على ال

  يا شيخ البخيل من ذكرت عنده ، هل له موقع يف هذا البحث ؟ :السائل 

  قلته ، من ذكرت عنده فلم يصل علي ، يف الس الواحد  :الشيخ 

  

رجل من العوام مصلي ، لكنه يف صفته أمكر من ثعلب ومن يعين يعرفه يتعب ، هذا الرجل حصل  :السائل 

بينك وبينه نقاش معني كان هو املخطئ فيه انتصر لغري احلق ليس نقاًشا فقهًيا مسألة عادية ، فبعد أن انتهت 

السالم عليكم فال يرد السالم ، فأنت قطعت السالم وفرح قلبك بأنه مل يرد : املناقشة تلقاه يف الطريق تقول 



  ن الواجب أين أظل أسلم عليه كل ما ألقاه ؟السالم ألنك يف ذلك كفاية لشره فهل هذا العمل مشروع أم أ

  . إن سلمت عليه كلما لقيته فذلك هو األفضل ، وإن أعرضت عنه فهو جائز  :الشيخ 

  

  

يا شيخ أنت قبل قليل ركزت على قضية صحة اللفظ أثناء الكالم ، واآلن قبل قليل تفضلت وتكلمت  :السائل 

  يعلم يف حقيقة أمره أليس ذلك خطأ ؟ لسنا بصوفية نعلم ما يف الصدور ، والصويف ال

  حقيقة مالحظة :الطالب 

  ليس يف حملها :الشيخ 

  .ليس يف حملها ليس يف حملها اهللا أكرب ، األخ سئل حىت كاد يهلك  :الطالب 

أنه ما من حظك ما هنا أبو ليلى بعدين ما بتاخذ جواب ، ما الذي فهمته من كالمي السابق ملا ذكرت  :الشيخ 

  ؟ الصوفية 

أنك تنتقدهم فيما يعتقدون ، من حيث اللفظ حنن ال نتعامل مبا يف القلب حالًيا نتعامل مبا على طرف  :السائل 

  .اللسان بارك اهللا فيك ، حنن نأخذ من الشيخ كما يعلمنا نتعلم فمعذرة 

  .الشيخ قال كلمة فهمها اجلالسون كلهم ، ولذلك ال تدخل يف الباب الذي نصحتكم به  :الشيخ 

  .هو ليس بعزيز وال كرمي  ))ذق إنك أنت العزيز الكريم (( : يقال من باب اإلنكار اهللا قال  :السائل 

  .يعين هو اآلن عم يشهد أن ناقل الكفر ليس بكافر وناقل اخلطأ ليس مبخطئ  :الشيخ 

ب األوقاف، طب إحنا بس بالنسبة يا شيخ عفًوا بالنسبة للرواتب يف الكالم اللي تفضلت فيه عن الروات :السائل 

يا شيخ إذا صار عندنا ظرف فالواحد يعين غاب لظرف طارئ مثًال املسئولون ما يعذروه وخيصموا عليه وحيققوا 

معه تنقلب وزارة األوقاف إىل خمفر ليس ألنك تركت صالة العصر مثًال أو كذا لطارئ ، فنحن مضطرين للتعامل 

  مع هذه اإلجازات هل جيوز التعامل معها ؟

  . حينما تتعامل معها وكنت حباجة إليها فقد سبق اجلواب عنها  :الشيخ 

  

  

  هل الذي يرجع من أفغانستان يعد فار من الزحف ؟  :السائل 

الذي يذهب هناك جياهد يف سبيل اهللا حًقا فيجب أن يرتبط : حنن جنيب عن هذا السؤال فنقول  :الشيخ 



ليس نزهة ، يعين مىت ما عن يف باله وطاب له السفر للجهاد يف  باألحكام الشرعية ، منها أن ذهابه إىل هناك

سبيل اهللا ذهب ومىت ما اشتاق إىل األهل رجع ليس األمر كذلك ، جيب وال بد أن هو أن يكون جنديًا مبعىن 

و أهله الكلمة وأن يكون مطيًعا لرؤسائه وأمرائه إىل آخره ، فإذا خطر يف باله هذا أمر طبيعي أنه يرجع إىل بلده أ

أو وطنه وكل بالد اإلسالم هي وطن فالبد من أن يستأذن املسئول عنه األمري ، فإن أذن له وكان اإلذن يف غري 

السابقة اإلمث عليه وليس على املأذون له ، وإن كان مل يأذن له فما استجاب هلذا النهي وإمنا ركب  ...حمله منكن 

  . رأسه ورجع فهو عاص ويعترب فارا من الزحف 

  

  

سؤال يا شيخ األخ الكرمي يسأل عن السالم يف السيارة واحد مسرع يف سيارته فرأى أحد إخوانه فسلم  :السائل 

  عليه إشارة ألنه ال يستطيع أن يسمعه ما تعليق فضيلتكم على  ذلك ؟

ب أن السالم أظن أن السؤال يتعلق مبن كان يف السيارة مسلًما أو من كان خارج السيارة مسلًما ، اجلوا :الشيخ 

البد منه ، لكن إذا كان األمر كما وصفتم بأنه هذا السالم سوف ال يسمعه سواء كان صادرًا ممن يف السيارة 

على من كان خارًجا عنها أو العكس ، حينئذ ال بد من اإلشارة  لكن ال جيوز االقتصار على اإلشارة دون العبارة 

م عليكم ويرفع يده مشريًا إليه أما إيش الفائدة من هذا الكالم السال: ، فيجب أن جيمع بني األمرين  أن يقول 

أو من هذه اإلشارة ؟ وجيب احلقيقة أن نذكر بأمر الناس عنه غافلون ، جيب أن نعترب سالم املسلم على أخيه 

املسلم ولو كان غري مسموع جيب أن نعتربه ذكر هللا عز وجل ، هذا الذكر الذي ال يعرفه أهل الذكر ، هذه 

صحيحة بس ديك ما هي صحيحة ، جيب أن نتذكر بأن املسلم حينما يلقي السالم على أخيه املسلم فهو ذكر 

هللا ال يشبه ذكر الذاكرين املعروفني بالرقص يف ذكرهم ، ألم ال يعرفون ذكر اهللا إال يف حدود تقاليدهم فقول 

( : وجل لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  املسلم السالم عليك ، وأنت مل تسمع السالم فهو قد ذكر اهللا عز

فإًذا السالم اسم من أمساء اهللا ، ها دول  )السالم اسم من أسماء اهللا وضعه في األرض فافشوه بينكم 

اجلماعة يذكروا اهللا اهللا اهللا كالم ال معىن له باللغة العربية ألنه مبتدأ ليس له خرب ، اهللا ما باله يا أخي ؟ اهللا كرمي 

رحيم إىل آخره ، أمحد حممد خالد شنو ؟ يا أخي كرمي عامل إىل آخره ، هيك تتم اجلملة العربية ، مع ذلك اهللا 

هم قانعني أم ذاكرين اهللا ، لكن الذاكر اهللا هو املتبع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يف كل أحواله وأحيانه ، 

ة ومريت وماش كيلو مائة مائة وعشرين إىل آخره مني راح من ذلك الصورة اللي ورد السؤال عنها ، أنا يف السيار 

السالم عليكم ، ألين ذكرت اهللا ، وبشري ذا السالم إىل الذي ال يسمعين : يسمع ذاك الرجل ، لكن أنا بقول 



بيده أو بالعكس ذاك يسلم علي ويشري بيده ، أما االقتصار أو استبدال اإلشارة بالسالم فهذا من باب 

  الذي هو أدىن بالذي هو خري ، فهذا ال جيوز وهذه عادة الكفار ، اجلبهة ما حتركت باملرة أتستبدلون 

  

أهل الكتاب أحدهم طرح الكالم الكتايب يعرض كالًما على املسلم ، فرد عليه املسلم مبا مل يشرعه  :السائل 

: هو قال  )لوا وعليكم إذا قال لكم السالم عليكم فقو ( : الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، الرسول قال 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا ، هل يأمث الذي قال هذه اجلملة ؟

  .كيف يأمث وقد أحسن   :الشيخ 

  بالنسبة للكتايب ؟ :السائل 

هذا احلديث له  )إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ( أي نعم ، ألن احلديث الذي ذكرته   :الشيخ 

إنكم قادمون على يهود وأهل الكتاب ( واآلخر غري مراد ، احلديث له مناسبة ، تفسريان أحدمها هو املراد 

هذا حكًما شرعًيا معلل بعلة  )فإنما يقول أحدهم إذا سلمتم السام عليكم فإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم 

يب يقول كما  إذا كان الكتا: فهنا نقول  )فإنما يقول أحدهم السام عليكم ( شرعية ، هذه العلة الشرعية هي 

السام عليكم ، يعين بيغمغموا الكلمة ويدلسوا فيها ، فليكون  املسلم على يقظة وانتباه وال : كان اليهود يقولون 

يكون مغفًال يقتصر يف اجلواب على وعليكم ، أما إذا كان الواقع ليس كذلك كما هو مشاهد اليوم ، هل مسعت 

السالم عليكم وال بيقول مثل ما : خل جملس فيه مسلم أو أكثر بيقول يوًما نصرانًيا من هؤالء النصارى حينما يد

بيقول املسلمني ؟ حينئذ هنا ال ينزل احلديث السابق ، ألن احلديث السابق كان مقرونًا بعلة وهي إمنا يقول 

ها أو وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن من(( : أحدهم السام عليكم ، وإمنا هنا يأيت قول ربنا تبارك وتعاىل 

، وهذا نص قرآين ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وهو نص عام شامل يشمل املسلم  ))ردوها 

والكافر ، فإذا سلم علينا فعلينا على األقل أن نرد السالم مبثله إال يف حالة واحدة بينها الرسول عليه السالم لنا 

حنن منتبهون لك لسنا غافلني عن ردك امللغوم : نقول له  يف احلديث السابق إذا كان يلوي لسانه بالسالم فنحن

وعليك ، فإن كان يعين السالم الشرعي فقد رددنا عليه وإن كان يعين املوت كما يقول احلديث نفسه : فنقول 

فقد رددنا عليه دعاءه علينا باملوت عليه باملوت ، ولذلك  جاء يف حديث عائشة رضي اهللا عنها  أنه دخل 

أما  )وعليكم ( : السام عليكم فقال صلى اهللا عليه وسلم : النيب صلى اهللا عليه وسلم  فقال  يهودي على

وعليكم السالم واللعنة والغضب أخوة القردة : السيدة عائشة من وراء احلجاب فقد طارت شقتني غضًبا وقالت 

كان الرفق في شيء إال زانه وما كان يا عائشة ما هذا ما  ( : واخلنازير ، ملا خرج اليهودي قال عليه السالم هلا 



يعين أنا   )أو لم تسمعي ما قلت ( : يا رسول اهللا أمل تسمع ما قال ؟ قال : قالت  )العنف في شيء إال شانه 

فمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم (( كنت متنبًها وما اعتديت عليه لقول اهللا هيك معىن كالم الرسول يعين شرح كالمه  

وعليكم ، أما عليكم السام واللعنة ، هو ما قال السالم : وأنا قلت  ))ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم  فَاْعَتُدوا َعَلْيهِ 

وعليكم ، إن كان يعين هذا املعىن السيئ فقد رددت عليه وإن كان يعين : صراحة ، لوى لسانه بذلك فأنا قلت 

ختصار اآلية عامة فهي من كمال الشريعة اإلسالمية املعىن اإلسالمي فإًذا أجبته وما أمثت بعدم رد السالم ، با

ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم (( ومن اإلقساط الذي أمرنا به يف اآلية الكرمية 

وهذا من القسط وهو العدل أن الكتايب إذا  ))من دياركم أن تبروهم  وتقسطوا إليهم إن اهللا يحب المقسطين 

وعليكم : السام عليكم نقول : وعليكم السالم ، أما إذا قال : السالم عليكم أن نقول : ن عريب مبني قال بلسا

  .، وهذا هو جواب السؤال السابق 

لو مسحت يا شيخ سؤال ، مر بنا أثر ال ندري مدى صحته  اللي هو أن ابن  عمر مر بكتايب فسلم  :السائل 

رد علي سالمي ، : إن هذا كتايب فقال له : ة اهللا وبركاته فقيل له و عليكم السالم ورمح: على ابن عمر فقال 

  .فما أدري ما تعليق فضيلتكم عليه 

  .أعد رواية األثر حىت أذكر  :الشيخ 

  .إن ابن عمر سلم عليه كتايب ، الكتايب سلم على ابن عمر : الرواية تقول  :السائل 

رد علي : ي رواية ثانية ، أن ابن عمر سلم ، لذلك قال له ال ، هذا الذي أردت أن أتثبت منك ، ال ه :الشيخ 

  .سالمي مش العكس 

  .ال نبدؤهم بالسالم  :السائل 

ال تبدأوا اليهود والنصارى بالسالم وإذا ( : آه ، ألن هذا صريح قول النيب صلى اهللا عليه وسلم   :الشيخ 

ان آنًفا يف اجلواب ، أما ابتداء غري ، فهذا حكم آخر البحث ك )لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق 

املسلمني بالسالم هذا ال جيوز ، وقصة ابن عمر هو أنه ألقى السالم على رجل ظنه أنه من املسلمني ومن 

رجل : اآلداب اإلسالمية أن تسلم على من  عرفت ومن مل تعرف ، وسرعان ما تبني له أنه ليس مبسلم فقال 

  . بتدئ وليس ايب علي سالمي ، كان ابن عمر هو امل

  

أو ( : بالنسبة للرقية ، وعرفنا أن الرقية بالفاحتة من حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم  حينما قال  :السائل 

ولكن هناك من يقول بالرقية بالقرآن شامل وبالقرآن خمصًصا منه أجزاء معينة ، كنهايات  )جعلتم معها شيء 



حبستك مثًال بنون للجين على املصروع أو بالقرآن خمصوص منه فما : قول سورة كذا وبدايات سورة كذا أو أن ت

  هو القول الفصل يف ذلك حيث أننا مسعنا كثريًا من األقوال ؟

هذا كما قيل بالنسبة لبعض املسائل آنفة الذكر ال جيوز ختصيص شيء بشيء إال بنص من القرآن الكرمي  :الشيخ 

سورة الفالنية فيها السر الفالين إال بنص عن اهللا ورسوله ، وإال نص فهو إن ال: ، ألننا ال نستطيع أن نقول 

فيجوز الرتقية  ))أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا (( حتكم من اإلنسان يدخل يف باب 

  .بالقرآن كله ، أما ادعاء أن هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا فهذا ال أصل له يف الشرع 

  .إذا قرأت كذا معني فإن اجلين يكلمين : يقول أحدهم  : السائل

  .حنن قلنا اجلواب ما مسعت وسبحانك اهللا وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت  :الشيخ 

  
  


